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Dotazník pre slovenských vysokoškolákov v zahraničí 

Vážený respondent, Vážená respondentka, 

ďakujeme za Vašu ochotu zúčastniť sa nášho dotazníkového prieskumu. Prieskum je súčasťou projektu To dá rozum 

(www.todarozum.sk), ktorého cieľom je navrhnutie komplexnej zmeny vzdelávacieho systému. Vyplnením 

dotazníka prispejete k tvorbe návrhov na zlepšovanie kvality slovenského vysokého školstva, ktoré budú postavené 

na poznatkoch a skúsenostiach študentov, učiteľov, vedcov a riadiacich pracovníkov a ďalších aktérov v školstve. 

Dotazník je anonymný a bude súčasťou štatistického spracovania výlučne na výskumné účely. 

Tento dotazník je určený pre ŠTUDENTOV PRVÉHO A DRUHÉHO STUPŇA ŠTÚDIA (nie pre doktorandov) V 

ZAHRANIČÍ. V prípade, že ste momentálne v zahraničí na ŠTUDENTSKEJ MOBILITE (Erasmus, SAIA a pod.), 

no Vašou domovskou školou je vysoká škola na Slovensku, vyplňte prosím dotazník určený pre ŠTUDENTOV 

SLOVENSKÝCH VŠ  

Ak máte záujem byť zaradení do zlosovania o poukážky v hodnote 15 EUR na nákup Vami vybraného tovaru v 

kníhkupectve Martinus, uveďte prosím na záver dotazníka svoj e-mail (nepovinné). Zlosovanie sa uskutoční v júni 

2018 a o jeho výsledkoch budú výhercovia informovaní emailom. 

INŠTRUKCIA K VYPLNENIU DOTAZNÍKA Prečítajte si, prosím, pozorne jednotlivé otázky a označte Vaše 

odpovede v súlade s inštrukciami pre danú otázku. Na otázky, prosím, odpovedajte na základe VAŠEJ OSOBNEJ 

skúsenosti a v prípade, že ste študovali na vysokej škole vo viacerých krajinách, z hľadiska VÁŠHO SÚČASNÉHO 

štúdia. Vyplnenie celého dotazníka by malo trvať približne 15 minút. 

Dotazník vypĺňajte do 25.6.2018. 

Za vyplnenie dotazníka Vám vopred ďakujeme! 

Výskumný tím projektu To dá rozum 

* Povinné 

 

1. Študujete na vysokej škole v zahraničí v rámci akademickej mobility (ERASMUS, SAIA)? *  

Vyznačte len jednu odpoveď. 

Áno  Prejdite na "Ďakujeme.." 

Nie  Prejdite na otázku 2. 
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Dotazník pre slovenských vysokoškolákov v zahraničí II. 

Demografické údaje 

2. Pohlavie * Vyznačte len jednu odpoveď. 

Muž 

Žena 

 

3. Najvyššie ukončené vzdelanie * Vyznačte len jednu odpoveď. 

Stredoškolské - gymnázium 

Stredoškolské - stredná odborná škola alebo konzervatórium 

Vysokoškolské 1.stupňa (Slovensko) 

Vysokoškolské 1.stupňa (zahraničie) 

Vysokoškolské 2.stupňa (Slovensko) 

Vysokoškolské 2.stupňa (zahraničie) 

Vysokoškolské 3.stupňa (Phd. alebo ekvivalent) 

 

4. Kraj, z ktorého pochádzate * Vyznačte len jednu odpoveď. 

Banskobystrický kraj 

Bratislavský kraj 

Košický kraj 

Nitriansky kraj 

Prešovský kraj 

Trenčiansky kraj 

Trnavský kraj 

Žilinský kraj 

 

5. Krajina, v ktorej momentálne študujete * 

 

6. Typ vysokej školy * Vyznačte len jednu odpoveď. 

Verejná/štátna 

Súkromná/neštátna 

 

7. Stupeň štúdia * Vyznačte len jednu odpoveď. 

Bakalárske (napr. Bc., BA, BSci) 

Magisterské/inžinierske (napr. Mgr., Ing., MA, MSci, Mphil, MBA) 

Spojené bakalárske a magisterské (napr. medicína) 
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8. Zameranie štúdia * Vyznačte len jednu odpoveď. 

Doprava, pošty a telekomunikácie 

Elektrotechnika 

Informatika, výpočtová technika a matematika 

Stavebníctvo, geodézia a kartografia 

Strojárstvo a ostatná kovospracúvacia výroba 

Iné technické vedy a náuky 

Pôdohospodárske a veterinárske vedy 

Prírodné vedy 

Učiteľstvo, vychovávateľstvo a pedagogické vedy 

Ekonomické vedy 

Iné spoločenské vedy a náuky (právo, politológia, masmediálne štúdia...) 

Humanitné vedy (filozofia, filológia, história..) 

Umenie 

Vojenské a bezpečnostné vedy a náuky 

Zdravotnícke nelekárske vedy 

Lekárske vedy 

Farmácia 

 

9. Máte skúsenosť so štúdiom na vysokej škole na Slovensku? * Vyznačte len jednu odpoveď. 

Áno 

Nie 

 

Dotazník pre slovenských vysokoškolákov v zahraničí III. 

10. Podávali ste si prihlášku aj na vysokú školu na Slovensku? Vyberte jednu odpoveď. * 

Áno, štúdium na Slovensku bola moja prvá voľba 

Áno, ako poistku keby ma neprijali na školu v zahraničí 

Nie 

 

11. Ktoré faktory ovplyvnili to, že ste odišli študovať do zahraničia? *Vyberte všetky relevantné odpovede. 

Vyššia uplatniteľnosť na trhu práce 

Lepšie renomé škôl než slovenských VŠ 

Negatívny obraz slovenských VŠ v médiách 

Lepšie podmienky pre vedeckú a tvorivú činnosť 
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Relatívna blízkosť k domovu 

Pozitívna skúsenosť so štúdiom v zahraničí počas mobility 

Pri predĺžení štúdia v zahraničí nemusím platiť extra školné 

Na Slovensku sa nedá študovať môj odbor, resp.dá len s obmedzeniami (napr. len na jednom stupni štúdia) 

Možnosť kratšej formy štúdia (napr. 1-ročný magister, plnohodnotný bakalár) 

Lepšie sociálne zabezpečenie (internát, štipendiá) 

Lacnejšia a menej administratívne náročná prihláška a prijímacie konanie 

Rýchla a nápomocná komunikácia zo strany školy 

Jednoduché vyhľadávanie informácií na webe školy 

Aktívne komunikovaný záujem školy o zahraničných študentov 

Odporúčania 

Záujem o skúsenosť žiť v zahraničí 

Osobné dôvody 

Iné (vypíšte): 

 

12. Koho odporúčanie ísť študovať do zahraničia bolo pre Vás NAJDÔLEŽITEJŠIE? * 

Vyberte jednu odpoveď.  

Agentúry, ktorá pomáha pri prihlasovaní sa na štúdium v zahraničí 

Kamarátov a známych so skúsenosťou z danej zahraničnej školy alebo krajiny 

Známych, ktorí mali zlú skúsenosť so slovenskými VŠ 

Členov rodiny 

Môjho učiteľa/výchovného poradcu na strednej škole 

Môjho učiteľa na VŠ 

Nikoho 

Iné (vypíšte): 

 

13. Akým spôsobom získavate informácie o (situácii na) Slovensku? Vyberte všetky relevantné odpovede*  

Nezaujímam sa o to čo sa deje na Slovensku 

Od rodiny, známych a priateľov 

Diskusiou s ostatnými Slovákmi v krajine, kde študujem 

Počas pravidelných návštev Slovenska 

Prostredníctvom slovenských médií 

Zo sociálnych sietí 

Iné (vypíšte): 
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14. Ako vnímate zrušenie prijímacích skúšok na väčšine slovenských VŠ? Ohodnoťte na škále. * 

Nie je to podstatné  Ako signál, že slovenským VŠ nezáleží na výbere kvalitných študentov 

Úplne súhlasím      Úplne súhlasím 

Skôr súhlasím       Skôr súhlasím 

Skôr nesúhlasím       Skôr nesúhlasím 

Úplne nesúhlasím      Úplne nesúhlasím 

 

Ako krok znižujúci kvalitu slovenských VŠ Je to v poriadku, ak k selekcii študentov dochádza neskôr 

Úplne súhlasím       Úplne súhlasím 

Skôr súhlasím        Skôr súhlasím 

Skôr nesúhlasím        Skôr nesúhlasím 

Úplne nesúhlasím       Úplne nesúhlasím 

 

15. Absolvovali ste prijímacie skúšky alebo inú formu selekcie počas štúdia na VAŠEJ škole? * 

Vyznačte len jednu odpoveď. 

Áno 

Nie 

 

16. Čo Vám pomohlo zvyknúť si na vysokoškolské prostredie? * Vyberte všetky relevantné odpovede 

Doučovanie organizované vysokou školou 

Doučovanie z vlastnej iniciatívy mimo školy 

Pomoc iných študentov 

Mentor z radov učiteľov 

Individuálny prístup jednotlivých vyučujúcich 

Úvodný orientačný týždeň 

Pomoc študijného oddelenia/administratívy školy 

Nepotreboval som pomoc 

Iné (vypíšte): 

 

17. V ktorých oblastiach Vás štúdium na vysokej škole NAJVIAC rozvíja?  

Vyberte všetky relevantné odpovede 

Úroveň vedomostí v mojom odbore 

Písomný jazykový prejav (schopnosť vyjadrovať svoje myšlienky) 

Čitateľská gramotnosť (čítať s porozumením, pracovať s textom) 

Schopnosť diskutovať a obhajovať vlastné názory 
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Prezentačné schopnosti 

Matematicko-logické myslenie 

Schopnosť pracovať v skupine 

Schopnosť učiť sa 

Schopnosť učiť sa v súvislostiach a naprieč disciplínami 

Motivácia a chuť učiť sa a pracovať 

Schopnosť kritického myslenia 

Schopnosť riešiť problémy 

Analytické myslenie 

Tvorivosť 

Podnikavosť a iniciatívnosť 

Prijímanie odlišnosti a rozmanitosti 

Digitálne zručnosti 

Zvládanie záťažových situácií 

Etické správanie (čestnosť, zodpovednosť, pravdivosť) 

Schopnosť organizovať si svoj pracovný a voľný čas 

Schopnosť komunikovať v angličtine 

Iné (vypíšte): 

 

18. Považujete vedomosti a zručnosti, ktoré nadobúdate počas štúdia na vysokej škole za aktuálne?  

Vyberte jednu odpoveď. *  

Áno 

Áno, na väčšine predmetov 

Áno, na menšej časti predmetov 

Nie 

Neviem posúdiť 

 

19. Využívate vo vašom štúdiu anglický jazyk? Vyberte všetky relevantné odpovede. * 

Celé moje štúdium je v angličtine 

Časť vyučovania máme v angličtine 

Študijné materiály sú v angličtine 

Časť mojich študijných výstupov je v angličtine 

Angličtinu nevyužívam 
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20. Koľko predmetov/kurzov v priemere máte za semester? Prosím vypíšte číslovkou. * 

 

21. Myslíte si, že študenti vo Vašej škole odovzdávajú plagiáty? Vyberte jednu odpoveď. * 

Vždy 

Často 

Niekedy 

Nikdy 

 

22. Aké metódy a formy výučby Vaši učitelia NAJVIAC využívajú? Vyberte najviac päť odpovedí.*  

Učiteľ počas vyučovania nahlas číta texty dôležité pre preberanú látku 

Výklad 

Diskusia o preberanej téme 

Riešenie problémov študentmi 

Práca v malých skupinách 

Aplikácia teoretických poznatkov na príkladoch z praxe 

Interaktívne vzdelávanie (napr. hranie rolí, simulovanie praxe) 

Individuálne samoštúdium 

E-learning 

Učenie jedného predmetu viacerými odborníkmi na rôzne témy 

Konzultácie so študentmi 

Iné (vypíšte): 

 

23. Akým spôsobom ste učiteľmi NAJČASTEJŠIE hodnotení? Vyberte všetky relevantné odpovede * 

Podľa vopred daných kritérií hodnotiacich jednotlivé aktivity 

Len známkou (percentami) 

Slovným hodnotením, ktoré pomenúva nedostatky mojej práce a námety na zlepšenie 

Spätnou väzbou od učiteľa, ak o ňu požiadam 

Učiteľ berie do úvahy aj moje sebahodnotenie 

Iné (vypíšte): 

 

24. Absolvovali ste počas svojho štúdia prax? Vyberte jednu odpoveď. * 

Áno, je to povinná súčasť štúdia 

Áno, aj keď nie je povinná 

Zatiaľ nie, ale absolvujem ju vo vyšších ročníkoch štúdia 

Nie 
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25. Boli ste počas štúdia na zahraničnej mobilite (napr. Erasmus)? Vyberte jednu odpoveď. * 

Áno, za účelom štúdia 

Áno, za účelom stáže 

Áno, bol som aj na študijnej mobilite aj na stáži 

Zatiaľ nie, ale plánujem to 

Nie 

 

26. Akú časť vašich učiteľov charakterizujú nasledovné výroky? Ohodnoťte na škále. * 

Sú odborníkmi v oblasti, ktorú učia     Učenie ich baví  

Všetkých                   Všetkých 

Väčšinu              Väčšinu 

Malú časť              Malú časť 

Nikoho               Nikoho 

 

Ide im najmä o to, aby študenti pochopili preberanú látku   Majú partnerský prístup 

Všetkých                   Všetkých 

Väčšinu              Väčšinu 

Malú časť             Malú časť 

Nikoho               Nikoho 

 

Vedia si priznať chybu a/alebo to že, niečo nevedia          Vo výučbe zmysluplne využívajú výpočtovú techniku 

Všetkých                   Všetkých 

Väčšinu             Väčšinu 

Malú časť              Malú časť 

Nikoho               Nikoho 

 

Sú pre mňa morálnou autoritou              Vytvárajú pre nás zaujímavé úlohy v rámci svojho výskumu 

Všetkých                 Všetkých 

Väčšinu              Väčšinu 

Malú časť            Malú časť 

Nikoho              Nikoho 

 

Majú priamu skúsenosť s praxou    Majú férový prístup ku všetkým študentom 

Všetkých                   Všetkých 

Väčšinu             Väčšinu 
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Malú časť             Malú časť 

Nikoho               Nikoho 

 

Prispôsobujú svoje výučbové metódy vzdelávacím potrebám študentov 

Všetkých              

Väčšinu 

Malú časť         

Nikoho            

 

27. Zúčastňujete sa hodnotenia kvality výučby a učiteľov študentmi (napr. dotazník, online ankety)?  

Vyberte jednu odpoveď. *  

Áno, pravidelne 

Áno, ale nepravidelne 

Nie, nezúčastňujem 

Ešte som nemal tú možnosť 

Neviem o takejto možnosti 

 

28. Ktoré z nasledujúcich podmienok potrebných pre VAŠE štúdium spĺňa škola z hľadiska priestorov a 

vybavenia? Vyberte všetky relevantné odpovede. * 

Možnosť využívať priestory školy mimo výučby (napr. večer, víkendy) 

Dostatočne dlhé otváracie hodiny knižnice vrátane večerov a víkendov 

Dostatočný výber relevantnej literatúry v knižnici 

Prístup k dostatočnému množstvu online databáz 

Prístup k online databázam aj mimo priestorov školy 

Rýchle a spoľahlivé internetové WiFI pripojenie na škole 

Kvalitné materiálno-technické vybavenie 

Prístup k špecializovaným učebniam aj mimo výučby večer a cez víkendy 

Dostupné študovne/priestory na štúdium mimo rozvrhu 

Dostupný priestor na trávenie času a oddych mimo vyučovania 

Dostatok možností kvalitného a cenovo dostupného stravovania 

Moderné zariadenie tried a učební 

Možnosť časovo nenáročného presunu medzi budovami, kde mám výučbu 

Dostatok zelene v okolí školy 

Dostatočný prístup k športoviskám 

Nič 

Iné (vypíšte): 
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29. Čo všetko si v rámci štúdia môžete vyberať? Vyberte všetky relevantné odpovede. * 

Dostatok zaujímavých výberových predmetov 

Rôzne časy výučby 

Špecifické témy v rámci výučby 

Spôsoby, ktorými sa výučba realizuje (napr. prípadové štúdie, experiment) 

Formu preverovania vedomostí a zručností (napr. ústne, písomné) 

Predmety z inej katedry/ústavu 

Predmety z inej fakulty 

Nič 

Iné (vypíšte): 

 

30. Máte, ako študent, možnosť podieľať sa na spravovaní Vašej školy v dôležitých oblastiach? *  

Áno 

Nie 

Neviem 

 

31. V ktorých z nasledovných oblastí Vám škola poskytuje podporu? Vyberte všetky relevantné odpovede * 

Ako sa adaptovať na vysokoškolské prostredie 

Ako zvládať stres a záťažové situácie (napr. počas skúškového obdobia) 

Ako si organizovať čas 

Ako sa efektívne učiť 

Ako si vystavať študijný plán 

Príprava na hľadanie si práce (napr. písanie CV, simulovanie pracovných pohovorov) 

Pomoc pri hľadaní práce (napr. brigády, zamestnania po skončení štúdia) 

Nemám záujem o špecifickú podporu 

Nedostávam žiadnu podporu 

Iné (vypíšte): 

 

32. Zhodnoťte Vašu skúsenosť s pracovníkmi študijného oddelenia/oddelenia, ktoré má na starosti  

administratívne zabezpečenie štúdia. Vyberte všetky relevantné odpovede. * 

Vždy mi pomôžu vyriešiť problémy ohľadom štúdia 

Bezdôvodne sa k študentom správajú nepríjemne 

Vždy sa správajú ústretovo 

Sú kompetentní vo vykonávaní svojej práce 

Sú ťažko zastihnuteľní 

Iné (vypíšte): 
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33. Odporučili by ste Váš študijný program svojmu známemu? * 

Áno 

Nie 

 

34. Aký je Váš plán po skončení štúdia? Vyberte jednu odpoveď. * 

Pokračovať v štúdiu v krajine, kde študujem   Prejdite na otázku 35. 

Pokračovať v štúdiu v inej krajine    Prejdite na otázku 35. 

Zamestnať sa v krajine, kde študujem   Prejdite na otázku 35. 

Hľadať si prácu v inej krajine v zahraničí   Prejdite na otázku 35. 

Nájsť si prácu na Slovensku    Prejdite na otázku 36. 

Pokračovať v štúdiu na Slovensku    Prejdite na otázku 36. 

Ešte neviem      Prejdite na otázku 35. 

 

Dotazník pre slovenských vysokoškolákov v zahraničí IV.  

Študenti, ktorí plánujú zostať študovať/pracovať v zahraničí, resp. ešte nevedia svoje plány 

35. Plánujete sa niekedy v budúcnosti vrátiť na Slovensko? Vyberte jednu odpoveď. * 

 

Určite áno  Prejdite na otázku 36. 

Skôr áno  Prejdite na otázku 36. 

Skôr nie  Prejdite na otázku 39. 

Určite nie  Prejdite na otázku 39. 

Neviem   Prejdite na otázku 39. 

 

Dotazník pre slovenských vysokoškolákov v zahraničí V.  

Študenti, ktorí sa plánujú vrátiť na Slovensko 

36. Čo Vás motivuje vrátiť sa na Slovensko? Vyberte všetky relevantné odpovede. * 

Záujem pomôcť skvalitniť môj odbor 

Byť s rodinou/založiť si rodinu 

Moju prácu chcem vykonávať v materinskej reči 

Šanca získať dobre platenú prácu v mojom odbore 

Možnosť rýchlejšieho kariérneho postupu ako v zahraničí 

Možnosť podieľať sa na zmene, ktorá významne ovplyvní Slovensko 

Pre moju prácu je jedno, kde žijem 

Iné (vypíšte): 
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37. Čo Vás odrádza od návratu naspäť na Slovensko? Vyberte všetky relevantné odpovede. * 

Strata zázemia vytvoreného v krajine štúdia 

Chýbajúce zázemie na Slovensku 

Nedostatok pracovných príležitostí 

Nízka úroveň vedy 

Nízke platové ohodnotenie 

Vysoká miera korupcie 

Uzavretosť Slovákov voči zmenám a inováciám 

Odmietanie názorovej rozmanitosti 

Uzavretosť voči cudzincom 

Zlá úroveň medziľudských vzťahov 

Nižšia životná úroveň 

Nízka kvalita verejných služieb (napr. zdravotníctvo) 

Nič 

Iné (vypíšte): 

 

38. Priestor na Vaše pripomienky a komentáre (NEPOVINNÉ): 

 

Dotazník pre slovenských vysokoškolákov v zahraničí VI.  

Študenti, ktorí sa neplánujú vrátiť na Slovensko, resp. ešte nevedia 

39. Čo Vás odrádza od návratu naspäť na Slovensko? Vyberte všetky relevantné odpovede. * 

. Strata zázemia vytvoreného v krajine štúdia 

Chýbajúce zázemie na Slovensku 

Nedostatok pracovných príležitostí 

Nízka úroveň vedy 

Nízke platové ohodnotenie 

Vysoká miera korupcie 

Uzavretosť Slovákov voči zmenám a inováciám 

Odmietanie názorovej rozmanitosti 

Uzavretosť voči cudzincom 

Zlá úroveň medziľudských vzťahov 

Nižšia životná úroveň 

Nízka kvalita verejných služieb (napr. zdravotníctvo) 

Nič 

Iné (vypíšte): 
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40. Priestor na Vaše pripomienky a komentáre (NEPOVINNÉ): 

 

Zapojenie sa do zlosovania o poukážku do Martinusu 

V prípade, že máte záujem byť zapojení do zlosovania o poukážky na nákup tovaru v kníhkupectvách 

Martinus v hodnote 15 EUR, uveďte prosím svoj e-mail (nepovinné). 

 

Ďakujeme. Tento dotazník je určený pre ŠTUDENTOV UCELENÉHO STUPŇA ŠTÚDIA V ZAHRANIČÍ. V 

prípade, že ste momentálne v zahraničí na ŠTUDENTSKEJ MOBILITE (Erasmus, SAIA a pod.), no Vašou 

domovskou školou je vysoká škola na Slovensku, vyplňte prosím dotazník určený pre ŠTUDENTOV 

SLOVENSKÝCH VŠ. 


